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 העיריות.



 

2 
 

  דוח מבקרת העירייה                                                                                  עיריית

 בית שאן                                                                                               6201לשנת 

 טיוטה
 שינוייםייתכנו 

 רקע ובסיס חוקי –פרק א' 

 

 כללי .1

במסגרת תוכנית העבודה השנתית של מבקרת העירייה נערכה ביקורת שנועדה  .1.1

 המקומית וועדותיה של הרשות.את נושא ניהול ישיבות מועצת הרשות לבחון 

קיומם של ישיבות במועדם, נוכחות של הביקורת התרכזה בבדיקה של  .1.2

החברים וניהול הפרוטוקולים, הן עבור ישיבות מועצת העיר והן עבור ישיבות 

  הועדות השונות של העירייה. 

 .2016 דצמבר –יוניהביקורת נערכה בחודשים  .1.1

 הביקורת מבקשת להודות לכל הגורמים שסייעו לכתיבת דוח ביקורת זה.  .1.1

 

 רקע .2

תפקידה של מועצת  מועצת העירייה הינה הגוף הנבחר, בו מכהנים נבחרי הציבור.

העירייה הוא כשל רשות מחוקקת מקומית, מחד עיצוב מדיניות הרשות באילוצים 

וזאת באמצעות חקיקת  ,נבחרועל פיהם הם  ,הקיימים, על פי מצעי המפלגות לבחירות

חוקי עזר עירוניים ובקביעתו ובאישורו של התקציב העירוני ומאידך, פיקוח על פעולות 

 המנגנון הפקידותי של העירייה על יחידותיה המקצועיות.

בפועל, הואיל ואין בכוחה של מועצת העירייה לפקח באופן ישיר, על תחומי פעולות 

עצת העירייה ועדות, בהן חברים הן חברי מועצת העירייה ויחידותיה, מקימה מו

העירייה, הן עובדי עירייה והן נציגי ציבור ויועצים חיצוניים מקצועיים ובאמצעותן 

 מתאפשר תהליך קבלת החלטות תקין, יחד עם פיקוח על פעולות העירייה.

 

 מליאת מועצת העירייה אם כן, היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות

תשומת הלב  העיר ולהתמודדות עלפוליטיות, לייזום פעילויות עירוניות לטובת תושבי 

 דית של הציבור והתקשורת.המי

 

כאשר יש לבחון עניינים לגופם, לברור בין אלטרנטיבות, לקבוע נהלי עבודה, להתוות 

מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיים ההולמים את הצרכים האמיתיים, הדרך 

ן בדברים, בוועדות המקצועיות באופן ממוקד. הוועדה היא המסגרת שבה היא לדו

מקצועי של הרשות -ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי

המקומית בו נפגשים נבחרי הציבור, יחד עם חברי הנהלת העירייה והדרגים 

ת ולקבוע המקצועיים הבכירים ברשות, להשמעת הדעות, על מנת לדון, לקבל החלטו

 את מדיניות העירייה.
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הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרים, בה הם יכולים להשפיע ולבקר 

 את הנעשה, ברוח מצע רשימותיהם והבטחותיהם לבוחריהם.

 

 116, מכוח סעיף על פיו מתנהלים ענייני המועצה קבועים בתקנון החוקי הבסיס

 תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן״,העיריות "בפקודת 

 לרבותת אופן ניהול ישיבות המועצה, שבדיני העיריות, קובע בין היתר א

 מנות ועובדות ועדותאופן קבלת ההחלטות בה. בנוסף, הנהלים על פיהם מת

 ובסעיפים 117-166בפקודת העיריות בסעיפים המועצה נקבעו 

 , לוועדות מסוימות.נוספים, באופן ממוקד

 

 מועצה רשאית להקים. אולםהאין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות ש

 אלו הן ועדות -ימות פורש את חובת הקמתן של ועדות מסוהחוק קובע במ

כל יתר הוועדות, לפיכך, הן  החובה, גם אלו שאין חובת חברות של חברי מועצה בהן.

 ועדות רשות.

ועדות חובה, בהן נקבע בהוראות החוק, כי יהיו חברים בהן בכל עירייה חובה להקים 

חברי מועצה, כגון: ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(; ועדת משנה לתכנון ובניה; 

ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת הנחות; ועדה לענייני ביקורת, ועדת בטיחות 

טרור, ועדת חינוך, בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד; ועדה להנצחת זכרם של נרצחי 

ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדה למיגור אלימות, 

 ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, ועדת תנועה )רשות תמרור מקומית(.

 

 מטרת הביקורת והיקפה .3

אופן ניהול ישיבות מועצת העירייה וועדותיה מטרת הביקורת הינה בדיקה והצגת 

וכן ת ואופן כינוס ישיבות המועצה וישיבות הועדות השונות בדיקת תדירו .השונות

וההחלטות  ותהישיב ךאת מהל פיםם של אלו כדין, המשקניהול הפרוטוקולים והפצת

 המתקבלות בהם.

 

הביקורות בחנה ועדות שונות במקרים שונים, על מנת להקיף מכלול של נושאים כפי 

נות. אי רישום של ממצא בנושא מסוים אינו מעיד שהם באים לידי ביטוי בישיבות השו

 על תקינותו.

 

לים של ישיבות ועדות המועצה וישיבות מועצת והביקורת עיינה במסמכים ובפרוטוק

 המרכזים העירייה ועובדי מחלקות מנהליבנוסף נערכו פגישות ובירורים עם העירייה. 

 .השונות הוועדות עבודת את
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 עיקרי הממצאים .4

 ישיבות מועצה

לכל אחת מספר ישיבות המועצה שקוימו  2010-2015נמצא כי בין השנים  .1.1

 לא היה בהתאם להוראות פקודת העיריות. מהשנים, 

אולם  ,התקבלה בקשה לתיקון פרוטוקול של דיון בישיבת מועצהכי נמצא  .1.2

 ., בהתאם לפקודת העיריותבקשת התיקון אינה עלתה בישיבת המועצה הבאה

 

 וועדות המועצה

 לתכנון ובניהועדות 

 נמצא כי הועדה המקומית תכנון ובנייה לא התכנסה מספר שנים. .1.1

נמצא כי החלטות ועדת המשנה לא נשלחות לכלל חברי הועדה המקומית  .1.1

 .החוק בהתאם להוראות

 נמצא כי חסרים פרטים בהליך אישור פרוטוקול ועדת המשנה. .1.5

בהתאם נמצא כי פרוטוקול ועדת המשנה איננו מופץ ומפורסם לציבור  .1.6

 להוראות החוק.

 נמצא כי לא קיים מנגנון בקרה ופיקוח על ישיבות רשות הרישוי. .1.7

 

 ועדת מכרזים

נמצא כי מועד ישיבות ועדות המכרזים אינו מאפשר את הגעתם של כלל חברי  .1.4

 הועדה.

 

 ועדת כספים

נמצא כי שני חברי מועצה לא נכחו באף ישיבת ועדת כספים בשנתיים  .1.4

 האחרונות.

 התכנסה על פי התדירות שנקבעה בחוק.לא נמצא כי הוועדה  .1.10

 

 ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

 נמצא כי ההמלצות שניתנו על ידי ועדת ההקצאות אינן בוצעו בשלמותן. .1.11

 תוקן חרף בקשת חבר הועדה.נענה או נמצא כי פרוטוקול ועדה איננו  .1.12

 הועדה.אינם חתומים על ידי חברי  2016נמצא כי פרוטוקולים משנת  .1.11

 

 ועדה לענייני ביקורת
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דנה בכל דוחות הביקורת שנערכו עבור הרשות ביקורת לא הנמצא כי ועדת  .1.11

 המקומית

 

 ועדת ערר לענייני ארנונה

 ממוספרות. ןאינ 2016נמצא כי ועדות הערר בשנת  .1.15

  שעררם נדחה.נמצא כי ועדת הערר אינה מטילה חיוב הוצאות על בעלי דין  .1.16

 מתכנסת בהתאם לפקודת העיריות.נמצא כי הועדה לא  .1.17

 

 ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(

 בהתאם לפקודת העיריות.ועדת מל"ח אינה מתכנסת נמצא כי  .1.14

 נמצא כי לא מנוהלים פרוטוקולים בישיבות בנושא מל"ח. .1.14

 

 הנחותועדת 

 נמצא כי מרבית חברי המועצה לא נוכחים בישיבות הועדה. .1.20

 

 משרד הפנים

העיריות )נוסח חדש( קובע : "ועדה שחובה להקימה )אא( לפקודת 166סעיף  .1.21

לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים; לא כונסה ועדה כאמור יורה 

 ראש העירייה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה.."

 רוב ועדות החובה של העירייה לא התכנסה בתדירות הנדרשת על פי החוק.

העיריות )נוסח חדש( קובע : "מספר חברי המועצה  ט )ג( לפקודת 114סעיף  .1.22

( ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל 2שיכהנו בוועדת חינוך מכוח סעיף קטן )ב( )

 מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי."

לנוהל מתן תמיכות שפרסם מנכ"ל משרד הפנים קובע: "את ועדת  5.2סעיף  .1.21

נה שלושה או חמישה התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תמ

 חברים מבין חברי המועצה ..."

 ועדת התמיכות של העירייה לא כוללת חברי מועצה.

 

 עיקרי ההמלצות .5

 ישיבות מועצה

 הביקורת ממליצה לקיים ישיבות מועצה מן המניין על פי פקודת העיריות. .5.1

 בהתאם לפקודת העיריות.הביקורת ממליצה לבצע הליך תיקון פרוטוקול  .5.2
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 המועצהוועדות 

 ועדות לתכנון ובניה

בהתאם  ועדת המשנה לתכנון ובניההחלטות  לשליחתהביקורת ממליצה לפעול  .5.1

 להוראות החוק.

ההוראות בכל הנוגע לאישור, הפצה ופרסום את ם לקייהביקורת ממליצה  .5.1

 . של ועדות המשנה לתכנון ובניה הפרוטוקולים

העירייה לישיבות הביקורת ממליצה להזמין את היועצת המשפטית ומבקרת  .5.5

 רשות רישוי.

 

 ועדת מכרזים

 להתאים את מועדי ישיבות הועדה לכלל חברי הועדה.הביקורת ממליצה  .5.6

 

 ועדת כספים

בישיבות ועדות  נציגי הסיעותהביקורת ממליצה לפעול להשתתפותם של כלל  .5.7

 ו. במידה ואין ביכולתם להשתתף, יש לפעול למינוי ממלאי מקום אהכספים

  שינוי הרכב הועדה על פי חוק. 

 הביקורת ממליצה לכנס את הועדה בהתאם לפקודת העיריות. .5.4

 

 ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

 הביקורת ממליצה להחיש את הטיפול להשלמת ההקצאות. .5.4

כך שהפרוטוקולים ישקפו את עמדת בעלי התפקידים הביקורת ממליצה לפעול  .5.10

 בועדה.

 ואישור של הפרוטוקולים.הביקורת ממליצה לוודא  חתימה  .5.11

 

 ועדה לענייני ביקורת

רשות עבור הביקורת ממליצה לפעול לדיון בכל דוחות הביקורת שנערכים  .5.12

 המקומית.

 

 ועדת ערר לענייני ארנונה

 הביקורת ממליצה למספר את העררים.  .5.11
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שעררם הביקורת ממליצה לבחון את האפשרות להטיל חיובים על בעלי הדין  .5.11

 נדחה.

 ממליצה לפעול לכינוס הועדה בהתאם לפקודת העיריות.הביקורת  .5.15

 

 ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(

 לכנס את ועדת מל"ח בהתאם לפקודת העיריות.הביקורת ממליצה  .5.16

 הביקורת ממליצה לנהל פרוטוקולים בישיבות בהתאם לפקודת העיריות. .5.17

 

 ועדת הנחות

הועדה על פי  הביקורת ממליצה לפעול למינוי ממלאי מקום או שינוי הרכב .5.14

 היו נוכחים בוועדה נבחרי הציבור.יחוק כך ש
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הביקורת והמלצות בנושא ניהול ישיבות מועצת  ממצאי –פרק ב' 

 הרשות המקומית 

 

 מבוא .6

גוף מחוקק, מפקח, מבקר, יוזם ומשפיע על חייהם של התושבים  הינה מועצת העירייה

המתגוררים בתחומי העירייה. מתוקף כך חברי המועצה שנבחרים בבחירות 

דמוקרטיות פועלים כנציגי הציבור שבחר בהם ומהווים את לב ליבה של העשייה 

  ני הכספים של העירייה וכדומה.חקיקת חוקי עזר, ניהול עניי המקומית כגון:

 למימוש תפקידם על חברי המועצה מוטלת החובה להשתתף בישיבות המועצה.

 

 חברי מועצה  .7

מספר חברי המועצה העומדים לבחירה ייקבע על ידי השר בהתאם למספר התושבים 

שהיו רשומים ביום הקובע במרשם התושבים. בהתאם להוראות שר הפנים על פי 

בחירות לרשויות המקומיות בשנת פקודת הרשויות מספר התושבים בבית שאן ערב ה

 חברי מועצה נבחרים.  11 ונקבע כי יכהנותושבים  14,441הן  2011

 

"מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות )א( לפקודת העיריות קובע כי:  21סעיף 

 ימים לאחר יום הבחירות.. 21הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה.. יתחילו לכהן 

 ימים מיום התחלת כהונתם.." 11ישיבתה הראשונה תוך המועצה תקיים את 

 

חברי מועצה  11בהם נבחרו  22.10.11הבחירות לרשויות המקומיות נערכו ביום 

 כדלהלן:

 נבחר ציבור סיעה

 בן שטרית רפאל מנדטים( 1בית שאן החדשה )

 כהן זדה אליעזר 

 וקנין שלמי 

 לוי ז'קי מנדטים( 1הליכוד )

 חרוב יחזקאל 

 מנחם אליהו 

 בדוש פנחס מנדטים( 1חנוך לנוער )

 זריהן אליהו 

 כהן דוד 

 שרביט צחי 
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 כהן צמח אפרים (1ביחד )מנדט 

 מיארה מוריס (1הבית היהודי )מנדט 

 סויסה יוסף (1קסם )מנדט 

 

כאשר ישנם חברי מועצה המכהנים חברי המועצה ין במהלך הקדנציה חלו שינויים ב

 עצה חדשים, בהתאם לפקודת העיריותמתפקידם ובמקומם מונו חברי מואשר פרשו 

 בהתאם לרשימת המועמדים לבחירות.ו

 

להלן חברי המועצה שמונו ומועד ישיבת המינוי בהם הצהירו אמונים בהתאם לסעיף 

 א לפקודה : 21

תאריך  חבר מועצה נכנס

 מינוי

פרוטוקול  'מס

 ישיבת מינוי

חבר מועצה  סיעה

 יוצא

 מנחם אליהו הליכוד 1/2011 14/1/11 דקלה עזרן

 לוי ז'קי הליכוד 5/2015 24/1/15 חנני קדוש שרית

 כהן דוד חנוך לנוער 1/2011 11/5/11 ניר רחמים

 ניר רחמים חנוך לנוער 6/2011 21/12/11 יעקב בן חמו

 

 

 ישיבות מן המניין .8

עבודת  של השלד ישיבות מן המניין הן .קבוע שמועדן סדירות, רצופות ישיבות

 :  כיפקודת העיריות קובעת  .המועצה

 

ישיבה( אחת לחודש לפחות, אך  –המועצה תקיים ישיבה מן המניין )בפרק זה . 5"

 רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה.

בתוך חודשיים מיום הבחירה, תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה  )א( .6

ביום המנוחה השבועי או בערב יום המנוחה השבועי של חבר מחברי ובלבד שלא יהיה 

המועצה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת; עד שתחליט המועצה על מועד 

 ".14:00קבוע לישיבותיה, יתקיימו הישיבות ביום רביעי הראשון לכל חודש בשעה 

 

 בישיבתה, החליטה המועצה, 2011באוקטובר  לאחר הבחירות לרשות המקומית

 . 14:00בימי רביעי בשעה  המועצה על מועד קבוע לישיבות הראשונה,
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 -2010הביקורת בחנה את קיומם של הישיבות ומועדן בהתאם לנדרש בין השנים 

הישיבות מספר אולם  . נמצא כי מועדי הישיבות תאמו את הנקבע על ידי המועצה2015

 .פקודת העיריותל אחת לחודש בהתאם היהמן המניין לא 

 

לכל אחת מהשנים, מספר ישיבות המועצה שקוימו  2010-2015נמצא כי בין השנים 

 לא היה בהתאם להוראות פקודת העיריות. 

 

 הביקורת ממליצה לקיים ישיבות מועצה מן המניין על פי פקודת העיריות.

 

 מניין חוקי )קוורום( .9

ולא תישא אופי חוקי, אלא רק כאשר מספר חברי כל ישיבת מועצה לא תיפתח 

מניין חוקי של ישיבת מועצה  המועצה הנוכחים בתחילתה הוא בגדר של מניין חוקי.

 הוא רוב מינימאלי של כלל חברי המועצה. 

מחברי המועצה מניין  1/1לא היה מניין חוקי במועד פתיחת ישיבת המועצה, יהווה 

 זומנה הישיבה. שעה מהמועד אליו 1/2חוקי בחלוף 

 

נמצא כי במקרה שלא היה מניין חוקי במועד תחילת הישיבה, הישיבה נפתחה 

 חוק.להוראות הבחלוף חצי שעה בהתאם 

 

 פרוטוקול .10

)א( לפקודת העיריות קובע את חובת רישום הפרוטוקול בישיבות  50סעיף  .10.1

 תיעוד לצרכי וגם חוקית אסמכתא של למטרות גםהמועצה אשר ישמש 

 או מועצה ישיבת כל של והרשמי המוסמך הסיכום הוא הפרוטוקול שונים.

 ההחלטות קבלת לעצם משפטית מעין הוכחה מהווה ועדה, הוא ישיבת

 .הדיון ולהליך

 והשמירה הרישום, ההפצה נהלי את ת בהמשך הסעיףמפרט פקודת העיריות

 האחראי הוא המועצה ישיבות מרכז /ל "המנכ /הפרוטוקול. המזכיר  של

 .הפרוטוקול של תקין לניהול

בפרוטוקול יכללו פרטים מסוימים ביניהם: מועד הישיבה ומקום קיומה, 

שמות חברי המועצה הנוכחים בתחילת הישיבה, שאילתות, סדר היום 

 החלטות ותוצאות ההצבעות., שנקבע מראש לישיבה, עיקרי הדיון

 

 בוצעה בדיקה מדגמית לאופן ניהול הפרוטוקול ונמצא תקין
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כדי שהפרוטוקול יהיה למסמך רשמי, יש להעבירו תהליך של אישור כחוק.  .10.2

השלב הראשון הוא חתימת ידם של יושב ראש הישיבה והמזכיר או מי 

 שהוסמך על ידו.

 7-כל אחד מחברי המועצה יקבל לעיונו את פרוטוקול הישיבה, לא יאוחר מ

 ובה.שעות לפני הישיבה הקר 14ימים לפני הישיבה הבאה ולפחות 

 

י להגיש למזכיר ישיבות המועצה שאחבר מועצה רלפקודה,  52על פי סעיף 

ימים מהיום שהפרוטוקול הוצג  7בקשה בכתב לתיקון הפרוטוקול, בתוך 

בפניו. לא הוגשה כל בקשה לתיקון הפרוטוקול עד למועדים אלו ייחשב 

 הפרוטוקול כמאושר. 

 

 : הוגשה בקשה לתיקון הפרוטוקול

תיקון הפרוטוקול, יקרא אותה מרכז ל העצה מועצה חברהגיש  .51"

ישיבות המועצה בישיבה, מיד עם פתיחתה, ואם אין הסכמה לתיקון המוצע, 

 "הדבר יוכרע בהצבעה.

 

ן שביקשו לתקעיר משני חברי מועצת מבקרת העירייה קיבלה תלונה של 

 איננה טופלה באופן לעיל.ובקשתם  פרוטוקול

 

אולם  ,ישיבת מועצהדיון ב שללתיקון פרוטוקול התקבלה בקשה  כינמצא 

בהתאם לפקודת  ,בקשת התיקון אינה עלתה בישיבת המועצה הבאה

 .העיריות

 

 בהתאם לפקודת העיריות.הביקורת ממליצה לבצע הליך תיקון פרוטוקול 

 

 היעדרות מישיבות מועצה .11

שנעדר מישיבות המועצה שלושה  צהועחבר מלפקודת העיריות קובע כי  121סעיף 

שלושה חדשים פחות ב אם היו –חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות 

היות חבר המועצה )מלבד אם נעדר מסיבות מסוימות או ל יחדל –משלוש ישיבות 

 בתנאים מסוימים(. וזאת בכפוף להליך המוסדר בפקודת העיריות.

 שלא כדין מישיבות המועצה. עדרות ילא נמצאו מקרים בהם היתה ה

 

 השתתפות בישיבות מועצה .12
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 העיר של העליון המוסד זהו המקומי," הנבחרים בית" מועצת הרשות המקומית היא

 תנאי את לקבוע מוסמך אחר מקומי גורם מכל יותר אשר הגוף היישוב וכן זהו או

מוטלת מכאן שעל מנת לבצע את תפקידם כהלכה  איכותם. על ולהשפיע במקום החיים

 על חברי המועצה החובה להשתתף בישיבות המועצה.

 
. ומניין הישיבות חברי המועצה בישיבות המועצה ם שלאת השתתפות מציגההביקורת 

 המוצגים להלן בנספח א' לדוח.
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 הביקורת והמלצות בנושא וועדות המועצה ממצאי –פרק ג' 

 

 כללי .13

את כינון ועדות החובה והרשות של  2.1.11בישיבתה מיום ירייה אישרה מועצת הע

לאור חילופי חברי המועצה אלו עברו שינויים  חברי ועדות העירייה והרכביהן. הרכב

 אושרו על ידי מליאת מועצת העיר. לא נערכו שינויים בקיומם של ועדות.אשר 

 

 ועדות החובה של הרשות, כפי שאושרו על ידי מועצת העיר:

 מכרזים לבחירת עובדים בחירים - חירום משק לשעת -

 ועד לשימור אתרים - ועדה מקומית לתכנון ובניה -

 הנצחת זכרם של נרצחי טרור - קידום מעמד הילד -

 ועדה למיגור אלימות - ביטחון ושמירה -

 ועדת השקעות - מכרזים -

 ועדת רכש ובלאי - בטיחות בדרכים -

 תמיכות - ביקורת -

 ערר על ארנונה - כספים -

 איכות הסביבה - לתכנון ובניהועדת משנה  -

 מאבק בנגע הסמים - הנחות -

  חינוך -

 

 ועדות הרשות של הרשות, כפי שאושרו על ידי מועצת העיר:

 שמות -

 אירועים -

 תמרור ורישוי -
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 שגרת העבודה בוועדות  .14

 עבודתה סדרי את בעצמה להסדיר רשאית ועדה שכל במפורש קובעת העיריות פקודת

 .החוק ולהוראות המועצה להחלטות לב תשומת תוך, ודיוניה

 של במציאות תקינים וסדרים שווים תנאים, אחידות להבטיח המבקש, החוק ואמנם

 ועדות בעיקר, הוועדות של העבודה סדרי את רבה במידה מכוון פוליטית מחלוקת

 .החובה

 המפתח כאיש ראש-היושב  .11.1

 את לכנס ליו״ר מאפשר החוק. שלה המפתח׳ ׳איש הוא הוועדה ראש יושב

 1/1 בקשת לפי, הוועדה החלטת לפי לכנסה חייב הוא. עת בכל הוועדה

 ולפי בקשת המועצה. מחבריה

 ?הוועדה ראש-יושב יהיה מי •

 קובע ובנוסף, ההנהלה ועדת בראש לעמוד חייב הרשות ראש כי קובע החוק

. אלימות למיגור הוועדה של ראש יושבי יהיו סגנו או הרשות ראש כי, החוק

 ישב ולבניה לתכנון מקומית כועדה לישיבה מתכנסת הרשות מועצת כאשר

 ולבנייה לתכנון המשנה ועדת בראש. הוועדה כיו״ר, בראשה הרשות ראש

 .סגנו או הרשות ראש יעמוד

 בוועדת חברים יהיו לא וסגניו הרשות שראש קובע החוק זאת לעומת

 את המועצה תיבחר הוועדות שאר בכל. ביקורת לענייני בועדה או ביקורת

 .המועצה חברי מבין, שלהן הראש יושבי

 כקברניטה הוועדה ראש-יושב •

, הפורמליות בסמכויותיו רק תלויים אינם הוועדה יו״ר של וחשיבותו כוחו

 להעניק וליכולתו הוועדה עבודת איכות על השפעתו לעצם קשורים אלא

 . לפעילותה ועוצמה תוקף

 היום סדר קביעת •

 האפשרות לו ניתנת ובכך ראש היושב קובע הוועדה ישיבות של היום סדר את

 סדר. הוועדה עבודת של העדיפויות סדרי את לראייתו מובהק ביטוי לתת

 .הוועדה יו״ר של תפקידו ולטיב דעתו לשיקול אמתי מבחן הוא, היום

 מוקדמת היערכות •

 יזמין, רקע נתוני יכיןיו"ר  על היושב ראש לפעול להערכות מוקדמת,

 לישיבות שונים אינטרסים של ייםתנאות ומייצגים ציבור נציגי, מומחים

 ולטיב הדיון לרמת מכרעת תרומה היו״ר בכך יתרום זאת יעשה אם. הוועדה

 .ההחלטות או ההמלצות

 הישיבה ניהול• 
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 את יפתח, בהיעדרו. אותן וינהל ישיבותיה בכל ישב הוועדה ראש-יושב

 שחברי עד אותה וינהל בישיבה המשתתף החברים זקן הוועדה ישיבת

 .הישיבה יו״ר את ייבחרו, בישיבה הנוכחים, הוועדה

 ברשות, במועצה, בועדה שונים גורמים עם פעולה בשיתוף להשקיע עליו

 . הוועדה החלטות מימוש אחר במעקב ולהתמיד לה ומחוצה המקומית

 

 ישיבות תדירות .11.2

"ועדה שחובה להקימה לפי כל דין קובע כי לפקודת העיריות )אא(  166סעיף 

 ראש יורה אמור,כ הוועדה כונסה לאושה חודשים; לתכונס לפחות אחת לש

-יושב נכח לא. של ישיבת הועדה היום סדר את ייקבע , והואלכנסה העירייה

 ".הוועדה חברי זקן ינהלה, לנהלה סירב אוהועדה בישיבה,  ראש

 

 לישיבות הזמנה .11.1

 מזכיר ידי-על חתומה בכתב הזמנה, לחבריה לשלוח יש ועדה ישיבת לכל

 לכל תימסר ההזמנה. הישיבה של יומה סדר את לפרט יש בהזמנה. הרשות

 יש, בדואר נשלחת היא אם. הישיבה מועד לפני שעות 21 לפחות ועדה חבר

 הישיבה. מועד לפני, שעות 14 לפחות לשלחה

, יועלה לא המתכנסת ועדה של יומה סדר על: היום סדר על היו שלא עניינים

 בישיבה נוכחים כן אם אלא, בהזמנה פורט שלא עניין שום, ישיבתה בעת

 של היום בסדר לשינוי הצעות. הוועדה חברי מכל 2/1 לפחות לכך ומסכימים

 .הישיבה פתיחת עם רק לדיון יובאו הישיבה

 

 (קוורום) חוקי מניין .11.1

 שהחלטה בחוק נקבע אם אלא, בישיבותיה חוקי מניין הם ועדה חברי רוב

 של החוקי המניין - זה מיוחד רוב יהא ואז מיוחד רוב טעונה מסוימת

 יו״ר של נוכחותם הוא החוקי המניין: למשל, הנחות בוועדת. הישיבה

 . והגזבר המשפטי היועץ, מקומו ממלא או, הוועדה

 ישיבות בשתי חוקי מניין היה לא מקומית מועצה של ועדה בישיבת אם

 מניין, בגדר, השלישית בישיבתה הוועדה חברי 1/1 יהיה, הוועדה של רצופות

 . הקודמות הישיבות שתי של היום סדר על שעמד עניין כל לגבי חוקי
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 ההצבעה סדרי .11.5

 המצביעים הוועדה חברי של קולותיהם ברוב מתקבלות ועדה החלטות

 ההצעות יובאו :בהצבעה שקולים הקולות היו. חוקי מניין בה שיש בישיבה

 .ידיים-בהרמת היא בוועדות ההצבעה. המועצה להכרעת השקולות

 

 פרוטוקול .11.6

 הנוכחים הוועדה חברי שמות את בפרוטוקול לרשום יש ועדה של ישיבה בכל

 הוא הוועדה יו״ר. ההצבעות תוצאות ואת הדיונים מהלך את, בישיבה

 .הפרוטוקול של התקין לניהול האחראי

 של הפרוטוקול את ידו בחתימת יאשר הישיבה יו״ר - פרוטוקול אישור

 ליו״ר הוועדה חבר הגיש לא . הוועדה חברי לכל יישלחו והעתקיו הישיבה

, שלאחריה הישיבה לפתיחת עד, ישיבה של לפרוטוקול התנגדות הוועדה

 . הוועדה ידי-על כמאושר הפרוטוקול את רואים

 

 להחלטות המועצה אישור .11.7

החלטות של ועדות המועצה קובע כי : " )ה( לפקודת העיריות 166סעיף 

 טעונות אישור המועצה אם אין בפקודה כוונה אחרת משתמעת".

 

 במסמכים עיון זכות .11.4

א)ג( לפקודת העיריות דן בזכות עיון לחברי מועצה וועדות וקובע כי 110סעיף 

 של לרשותה ומסמכיה הרשות פנקסי יועמדו, ועדה של ראש יושב דרישת לפי

 . הוועדה של יומה סדר שעל לנושא נוגעים הם אם, ישיבתה בזמן הוועדה

 

 כלליות הוראות -הוועדות  הרכב .11.4

 חברי של הסיעתי ההרכב - בעירייהא לפקודת העיריות קובע כי  150סעיף 

 של הסיעתי ההרכב את שניתן ככל תואם יהא החובה בוועדות מועצה

 מהאופוזיציה לפחות אחד נציג יהיה חובה ועדת שבכל ובלבד. המועצה

 מינו לא ההנהלה בוועדת ייצוג לה אין, העירייה ראש מסיעת שונה - שסיעתו)

 ראש לכהונת המתייחס בהסכם קשורה ואינה העירייה לראש סגנים ממנה

 (.העירייה לניהול או העירייה

 חבר תחתיו למנות רשאית חובה בוועדת מטעמה חבר למנות הזכאית סיעה

. הסיעתי ההרכב תאימות את ישבש זה מינוי אם אף, אחרת מסיעה מועצה

, שכן. זה למינוי קבוע מקום ממלא למנות רשאית אינה האחרת הסיעה, אך
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 אחד לכל, בלבד מטעמה, קבוע מקום ממלא למנות רשאית ׳זכאית׳ סיעה רק

 .החובה בוועדת מנציגיה

 :כדלקמן הרכבה יהא, בחוק מיוחד הרכב לה נקבע שלא, רשות ועדת

 המועצה חברי שמספר ובלבד המועצה חברי יהיו מחבריה לפחות 10% •

 .ראש היושב יהא מהם ואחד 2-מ יפחת לא בוועדה

 פסילות ללא, מועצה כחברי להיבחר זכות בעלי יהיו הוועדה חברי שאר •

 הסיעתי שההרכב ובלבד במועצה סיעה המליצה מהם אחד כל ושעל לכהונה

 ההרכב את, שניתן ככל, תואם הוועדה של( ומומלצים מועצה חברי) הכולל

 .המועצה של הסיעתי

 

להלן התאמת ההרכב הסיעתי של הועדות בהתאם להרכב הסיעתי של חברי 

 המועצה:

 
 

 

 

1923%323%נץ

2126%431%חנוך לנוער

1519%323%מחל

79%18%בית יהודי

1012%18%קסם

911%18%יד

81100%13100%סה"כ

הרכב סיעתיהרכב ועדות
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 ועדה מקומית לתכנון ובניה .15

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה

 ". 1465 –ועדת תכנון ובניה פועלת מכח "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים  הועדה מופקדת על

 ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבניה, במרחב בית שאן.

"במרחב תכנון מקומי הכולל )א( כי  14פרק ב' סימן ג': ועדה מקומית, קובע בסעיף 

הועדה המקומית"  –תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית 

ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו, דרך קבע, נציגי המשרדים והגופים הבאים,  הלדיוניאשר ו

 ,הבינוי והשיכון בה, שרהשר להגנת הסבי ,שתהא להם דעה מייעצת: נציגי שר הפנים

, נציג נהל מקרקעי ישראלנציג מ ,שר התחבורה ,השר לביטחון פנים ,שר הבריאות

חום תכנון ערים ואזורים, בקיא בענייני וכן אדריכל או מהנדס בעל תואר בת כבאות 

תכנון ובנייה ושאינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או רשות מקומית שבאותו 

 .מחוז שימנה שר הפנים

 

 האמור בחוק.נמצא כי הרכב הועדה המקומית לתכנון ובניה תואם את 

 

 לא התכנסה מספר שנים. תכנון ובנייה נמצא כי הועדה המקומית

 

 משנה לתכנון ובניהועדת 

הקמת ועדת משנה לתכנון ובניה אשר שואבת את סמכותה מן החובה להחוק קובע את 

אותם התפקידים  הינה בעלת לוועדת המשנה הרכב מצומצם אךהוועדה המקומית. 

 המוגדרים בחוק למליאת הועדה. 

שהמועצה מנתה לכך  והרשות או אחד מסגני הרכבה של ועדת המשנה יכלול את ראש

(. וכן לדיוניה יוזמנו 21-חברי מועצה )במועצה שמספר חבריה נמוך מ 6-וכן לא יותר מ

 נציגי שרים כבדיוני הוועדה המקומית.

 

 החוק. הוראותדת המשנה לתכנון ובנייה תואם את נמצא כי הרכב וע

 

כל "כי   והבניהלחוק התכנון  )ז( 14פרק ב' סימן ג': ועדה מקומית, קובע בסעיף 

החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי הועדה המקומית ולנציגים בעלי הדעה 

המייעצת, תוך עשרה ימים מיום קבלתה; כל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור 

רשאי לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים במליאת 

 .."הועדה המקומית דיון בענין
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נשלחות רק לחברים הנוכחים בישיבה ולא קה עולה כי החלטות ועדת המשנה מבדי

 לכל חברי הועדה.

 

בהתאם  חברי הועדה המקומיתכלל החלטות ועדת המשנה לא נשלחות ל נמצא כי

 .החוק להוראות

 

בהתאם  ועדת המשנה לתכנון ובניה החלטותשליחת הביקורת ממליצה לפעול ל

 להוראות החוק.

 

 הפרוטוקול ופרסומוחובת ניהול 

בכל ישיבה של מוסד תכנון יירשם ויוקלט פרוטוקול )חובת ההקלטה לא תחול על 

ישיבות רשות רישוי(. לצורך אישורו של הפרוטוקול הוא יועבר לחברי מוסד התכנון 

יום לפני הישיבה. פרוטוקול  10-זמן סביר לפני הישיבה בה הוא יאושר ולא יאוחר מ

לועדה כסעיף ראשון בסדר היום של הישיבה הבאה שהיא הישיבה יובא לאישור 

מקיימת. הפרוטוקול המאושר ייחתם בידי יו"ר הוועדה ומזכיר הועדה בצירוף תאריך 

חתימתם ועם אישורו תירשם בשולי כל אחד מדפיו הערה בנוסח הבא: "פרוטוקול זה 

 אושר בישיבת מוסד התכנון מתאריך...". 

 

כי אכן פרוטוקול ישיבות ועדת המשנה מאושר בישיבה  הביקורת ערכה בדיקה ונמצא

לאחריו. אולם אין תיעוד בתחתית הפרוטוקול באיזה ישיבה אושר ואף נמצאו מקרים 

בהם קיימים שני פרוטוקולים שונים )משני מועדים שונים( לאותה ישיבה חתומים על 

אושר. כמו כן ראש העיר והמהנדס, דבר שעלול ליצור בלבול בנוגע לפרוטוקול המיד 

בתחתית הפרוטוקול, איננה בליווי תאריך כמתבקש  חתימת בעלי התפקידים

 מההוראות.  

עוד נמצא כי הפרוטוקול המאושר איננו נשלח לחברי הועדה אלא לגורמים שהצביעו 

 איננו מפורסם לציבור באתר האינטרנט של הרשות. וכי הואעל תיקונו בלבד. 

 

 אישור פרוטוקול ועדת המשנה.פרטים בהליך נמצא כי חסרים 

 

פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון קובע כי "לחוק התכנון והבניה   (2)  )ה(ד.  14סעיף 

יפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון או באתר האינטרנט של רשות מקומית 

שתחומה הוא במרחב התכנון של מוסד התכנון; לא היה למוסד תכנון או לרשות 
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מקומית כאמור אתר אינטרנט, יפורסם הפרוטוקול באתר האינטרנט של מינהל 

 "התכנון.

 

 נמצא כי פרוטוקול ועדת המשנה איננו מופץ ומפורסם לציבור בהתאם להוראות

 .החוק

 

ההוראות בכל הנוגע לאישור, הפצה ופרסום  לקיים אתצה הביקורת ממלי

 . של ועדות המשנה לתכנון ובניה הפרוטוקולים

 

 רשות רישוי

לצורך זירוז ופישוט תהליכי רישוי הועברו מקצת מסמכויות הוועדות גם לגוף 

 מצומצם ביותר הנקרא "רשות רישוי".

סמכותה של רשות הרישוי לתת היתרי בניה התואמים את התוכניות החלות על 

המקום המבוקר בבקשה להיתר ושאין עמן בקשה להקלות או שימוש חורג וכן לסרב 

 ועדה.ובלא צורך להביא את ההחלטה לפני דיון בלבקשה ו

אשר הרכב ועדת הרישוי יכלול את יו"ר הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית 

 יהוו את רשות הרישוי. 

 

הרישוי ראש העיר ומהנדס  תמבדיקה עולה כי הנוכחים בישיבות הינם הסגל של רשו

מצטרפים לישיבות סגל ממחלקת ההנדסה: מזכירת הועדה  עיתיםהעירייה וכן ל

ינן אומבקרת העירייה המקומית וכן בודק תוכניות. נמצא כי היועצת המשפטית 

מוזמנות לישיבות רשות הרישוי כלומר קיים העדר מנגנון של פיקוח ובקרה על ישיבות 

 אלו וההחלטות המתקבלות בהם.

 

 על ישיבות רשות הרישוי. לא קיים מנגנון בקרה ופיקוחנמצא כי 

 

רשות ישיבות ל ומבקרת העירייה היועצת המשפטית להזמין אתהביקורת ממליצה 

 .רישוי

 

 ועדת מכרזים .16

 קבועה מכרזים ועדת חבריה מבין תבחר המועצה כי קובע, העיריות לפקודת 114 סעיף

 ולהמליץ מכרז פרסום בעקבות לעירייה המוגשות מחירים הצעות לבדוק שתפקידה

 ראש כי קובעת הפקודה. לאישורו ראויה הועדה שלדעת ההצעה על העירייה ראש לפני

 .המכרזים בועדת חבר יהיה לא העירייה
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  .המכרזיםחברים לועדת  1.1.2011מיום  בישיבתההנוכחית מינתה  המועצה כי, נמצא

 חברי מועצה:  5בעירייה כולל  המכרזיםהרכב ועדת 

   

 חנוך לנער הרב פנחס בדוש יו"ר הועדה

 נץ אליעזר כהן זדה 

 מחל חזי חריב 

 קסם יוסי סויסה 

 יד  אפי כהן צמח 

 

נשלחו מכתבים לראש העיר ולמנכ"ל העירייה מאת חבר מועצת  2015מאי  בחודש

העיר חזי חרוב בהם הוא מעלה את הטענה כי איננו יכול להשתתף בישיבות ועדת 

המכרזים שכן הם נערכות בשעות העבודה שלו ומבקש את כינוס הישיבות בשעות 

 הערב. הביקורת מציינת כי לא היה שינוי במועד הישיבות.

 

 צא כי מועד ישיבות ועדות המכרזים אינו מאפשר את הגעתם של כלל חברי הועדה.נמ

 

 לכלל חברי הועדה.מועדי ישיבות הועדה  להתאים אתהביקורת ממליצה 

 

כולל את ופרוטוקולי הועדות נמצא כי ניהול הפרוטוקול תקין  הביקורת סקרה את

חתימות יו"ר הועדה  תאריך הועדה, מספרה, שעת הועדה ומיקומה. בנוסף קיימות

 וראש העיר. 

 

החלטות שהתקבלו בועדות מכרזים לעבודות  11מתוך   2015בדיקה מעלה כי בשנת 

מראה כי  2016(, בדיקה בשנת 16%מכרזים היו זוכים בהצעות יחיד ) 6-קבלניות ל

 מגמה זו כמעט ואיננה קיימת יותר.

 

 ועדת כספים .17

 קבועה כספים ועדת חבריה מבין תבחר המועצה" כי קובע העיריות לפקודת 114 סעיף

כגון: תקציב שנתי, העברות  "העירייה של כספים ענייני בכל למועצה ייעץל שתפקידה

 מסעיף לסעיף, הלוואות, שיעור ארנונה, תקציב ותקן לשכת המבקר ועוד. 
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חברים מבין חברי  5או  1הנחיות מדריך משרד הפנים קובעות כי הרכב הועדה יכלול 

המועצה וכן כי גזבר הרשות והיועץ המשפטי יוזמנו דרך קבע להשתתף בדיוני הוועדה 

 ויהוו תנאי לקוורום חוקי יחד עם מחצית חברי הועדה.

 

חברי מועצה להלן מועדי הישיבות ונוכחות חברי  5כספים בעירייה כולל הרכב ועדת ה

 כפי שהתקבלו לביקורת: 2015-2016המועצה לשנים 

 

יוני   

15 

וני י

15 

ינואר 

16 

ינואר 

16 

יוני 

16 

 + + + + + נץ רפאל בן שטרית 

 + + + + + נץ אליעזר כהן זדה

חנוך  אליהו זריהן

 לנער

- - - - - 

 - - - - - מחל דקלה עזרן

 + + + + + יד  אפי כהן צמח

 

 

 נמצא כי שני חברי מועצה לא נכחו באף ישיבת ועדת כספים בשנתיים האחרונות.

 

הביקורת ממליצה לפעול להשתתפותם של כלל נציגי הסיעות בישיבות ועדות 

ממלאי מקום או שינוי  הכספים. במידה ואין ביכולתם להשתתף, יש לפעול למינוי

 הרכב הועדה.

 

נמצא כי  2016-ו 2015לשנים  התכנסות ועדת הכספיםמועדי הביקורת בחנה את 

וכן כי לא קיומו  צו הארנונה בלבדנסה לדיונים בנושאים של תקציב וכהועדה הת

 . ישיבות ועדה לפחות אחת לרבעון כפי שקובעת פקודת העיריות

 

 על פי התדירות שנקבעה בחוק. התכנסה לא נמצא כי הוועדה

 

 הביקורת ממליצה לכנס את הועדה בהתאם לפקודת העיריות.
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 ועדת להקצאת קרקעות ומבנים .18

רשות מקומית כי  קובע נים לחוזר(ו)בתוספת תיק 5/2001 חוזר מנכ"ל משרד הפנים

ת, על פי הנוהל להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשורשאית 

  שפרסם משרד הפנים, רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה.

 

 מבנה או קרקע הקצאת להסדיר הוא וקרקעות מבנים להקצאת הועדה של תפקידה

 לגופים המקומית הרשות ידי -על( סמלית אם אף) תמורה וללא ממכרז בפטור

 ספורט, רווחה, בריאות, דת, תרבות, חינוך בנושא הרשות תחום בתוך הפועלים

, תקין מינהל על שמירה תוך, ביישוב הציבור לטובת לפעולותיהם לסייע כדי -וכדומה

  .המידות בטוהר פגיעה ומניעת וחסכון ייעול, השוויון עקרון שמירת

 

 : כמפורט חברים חמישה תמנה הקצאות ועדתו

 הרשות עובד שהינו הרשות מנכ״ל ;  

 הרשות גזברות עובד שהינו נציגו או הרשות גזבר ; 

 לרשות המשפטי היועץ ; 

 הרשותההנדסה של   תמחלק עובד שהינו נציגו או הרשות הנדסמ ; 

 ברשות הנכסים מחלקת מנהל. 

 

-ו 2נמצאו כי התכנסו  2016 -ו 2015לשנים  הביקורת בחנה את כינוס ועדת ההקצאות

 . לשנים ישיבות בהתאמה 1

 

"החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור )ה( לפקודת העיריות קובע כי :  166סעיף 

קובע כי מועצת הרשות  6/2002כמו כן חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .המועצה"

המקומית: לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת ההקצאות, 

 תדון בהמלצת ועדת ההקצאות.  

 

נתנה המלצות למועצת העיר  2.1.2011ועדת ההקצאות כפי שמונתה ביום  נמצא כי

לסדר יומה של המליאה, למרות  בשני בקשות בלבד. כאשר בקשה אחת טרם עלתה 

ואילו  .(כבר משמש בפועל את ההקצאה המבנהיש לציין כי )קיומם של ישיבות מליאה 

יתה למרות שהיועצת צה ואושרה על ידיה, הלמליאת המוע הההמלצה השניה שהגיע

חסרים מסמכים בהתאם לתבחינים שאישרה כי בפני הועדה המשפטית התריעה 

 .מועצת העיר
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 אינן בוצעו בשלמותן.ההמלצות שניתנו על ידי ועדת ההקצאות נמצא כי 

 

 להשלמת ההקצאות.הביקורת ממליצה להחיש את הטיפול 

 

אחד מחברי הועדה של ועדת ההקצאות עליו הוגשה השגה על ידי נמצא פרוטוקול 

וביקש לתקן את דבריו בהתאם לנאמר בועדה, אולם הוא לא נענה והפרוטוקול לא 

 תוקן.

 

 תוקן חרף בקשת חבר הועדה.נענה או נמצא כי פרוטוקול ועדה איננו  

 

כך שהפרוטוקולים ישקפו את עמדת בעלי התפקידים הביקורת ממליצה לפעול 

 בועדה.

 

 אינם חתומים על ידי חברי הועדה. 2016משנת  נמצא כי פרוטוקולים

 

 הפרוטוקולים. לוודא חתימה ואישור שלהביקורת ממליצה 

 

 ועדה לענייני ביקורת .19

 לענייני ועדה חבריה מבין תבחר המועצה כי קובע, העיריות בפקודת 'ג 114 סעיף

דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית כגון: דוח  בכל לדון שתפקידה ביקורת

 אחרי לעקוב מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן

 על אחר ביקורת דו״ח בכל וןדל רשאית והיא, הביקורת שהעלתה הלקויים תיקון

 .והצעותיה סיכומה את למועצה תגיש הועדה .דין לפי שהוגש העירייה

 

עדה יהא יו"ר הווועדה לענייני ביקורת יהיו חברים רק נבחרים מבין חברי המועצה. וב

 . בועדה לענייני ביקורת חברים: מהאופוזיציה

  ; יו"ר הועדה  – הליכודמר חזי חריב 

 מר יוסי סוויסה ; קסם 

 מר צחי שרביט ;  חנוך לנער 

 

 נמצא כי ועדת הביקורת לא דנה בכל דוחות הביקורת שנערכו עבור הרשות המקומית. 

 

 רשות המקומית.עבור לדיון בכל דוחות הביקורת שנערכים הביקורת ממליצה לפעול 
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 ועדת ערר לענייני ארנונה .20

, מסמיך את 1476-חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו

  למנות ועדת ערר לענייני ארנונה. מועצת העיר

המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי     .5"

 "הזכות להיבחר כחברי המועצה, ואת היושב ראש שלהן.

 

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום 

 .לפני ועדת עררשנמסרה לו התשובה, לערור עליה 

  

 מועצת העיר הסמיכה את חברי ועדת הערר: 

  יו"ר הועדה  –עו"ד משה גרמה 

 ניסים בדוס 

 אבי פחימה 

 

עו"ד גרמה  .11/2015עו"ד משה גרמה מונה ליו"ר הועדה על ידי מועצת העיר בישיבתה 

 .2011ד זה משנת יהחליף את רו"ח אלי מנחם שכהן בתפק

 .2016-ו 2015הפרוטוקולים של הועדות מהשנים הביקורת סקרה את 

 

 ממוספרות.אינם  2016בשנת ועדות הערר נמצא כי 

 

  .ריםהביקורת ממליצה למספר את הער

 

ערר המוגש לעירייה גורם להוצאות כספיות בגינו. שכן העירייה משלמת ליועץ משפטי 

. מבדיקה ותהועדה רשאית לפסוק לבעל דין הוצאוכן על קיום ועדת הערר כדין. 

בין אם הם אושרו  דין באף אחת מהועדות יהוצאות לבעל שערכה הביקורת לא נפסקו

 . ואף אם הם נדחו

 

  שעררם נדחה.הוצאות על בעלי דין חיוב נמצא כי ועדת הערר אינה מטילה 

 

 שעררם נדחה.האפשרות להטיל חיובים על בעלי הדין הביקורת ממליצה לבחון את 

 

התכנסה פעם אחת  2016מועדים ובשנת  הבשלוש 2015התכנסה בשנת נמצא כי הועדה 

 ה לשנה. ייוכעת עומדת לפני הכינוס בפעם השנ
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הביקורת מציינת כי ככלל ועדות החובה יש צורך לכנס את הועדה כל רבעון. חשיבות 

 הכינוס היא במניעת השיהוי במתן ההחלטות לעוררים.

 

 דת העיריות.נמצא כי הועדה לא מתכנסת בהתאם לפקו

 

 הביקורת ממליצה לפעול לכינוס הועדה בהתאם לפקודת העיריות.

 

 

 ועדת מל"ח )משק לשעת חירום( .21

 לארגן, חירום מצב לקראת רגיעה בזמן העיר את להכין הוא מל״ח ועדת של תפקידה

 .חירום בשעת ולהפעלתו חירום לעת השונים הפעילות תחומי את

 להכנת הועדה יו״ר משרתו בתוקף יהיה העירייה ראש כי קובע בפקודה 165 סעיף

 .חירום בשעת ולהפעלתו חירום לשעת המשק

 :זו לועדה ייחודיות הוראות נקבעו העיריות בפקודת

 סגורות בדלתות תתקיימנה הועדה ישיבות. 

 .)החלטותיה אינן טעונות אישור מועצה )למעט בנוגע לתקציב 

 שקולות בישיבה שהדעות במקרה מכריע או נוסף קול יהיה הועדה ליו״ר. 

 ינם משתתפיםבדיקת הביקורת מעלה כי חברי מועצת העיר החברים בועדת מל"ח א

ושא חירום אלא רק הצוות המקצועי. מכאן שאין זהו כינוס ועדה בהתאם בישיבות בנ

 להוראות החוק, אלא ישיבה מקצועית של בעלי תפקידים.

 לא מנהלים פרוטוקולים. בנוסף

 

 בהתאם לפקודת עיריות.ועדת המל"ח אינה מתכנסת נמצא כי 

 

 לפקודת העיריות.לכנס את ועדת מל"ח בהתאם הביקורת ממליצה 

 

 

 נמצא כי לא מנוהלים פרוטוקולים בישיבות בנושא מל"ח.

 

  לפקודת העיריות.הביקורת ממליצה לנהל פרוטוקולים בישיבות בהתאם 
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 ועדת הנחות .22

 הנחות ועדת חבריה מבין תבחר המועצה כי, קובעהעיריות  בפקודת 'ד 114 סעיף

 פי על, הועדה בסמכות שהן ההנחות לסוגי תושבים של זכאותם את לבחון שתפקידה

 רהתיש ההחלטה במרחב, המדויקת ההנחה את ולקבוע החוק שקבע קרטריונים

 של בסמכותה כן. ההנחה מבקש של היחידי מצבו פי על, השונים ההנחות בסוגי, החוק

, העיריות בפקודת 114 סעיף לפי לעירייה המגיע סכום למחיקת בבקשות לדון הועדה

 .לשר המלצותיה ולהגיש ארנונה שאינו

 

 : יהיו הועדה חברי

 מועצה חברי שלושה  

 מהם אחד שכל מי או הגביה מחלקת ומנהל הרווחה מחלקת מנהלת, הגזבר 

  לעניין סעיף זה מבין עובדי העירייה. הסמיכו

 שמינתה העיריה לפי חוק הרשויות המקומיות. המשפטי היועץ 

 

 כי חברי הועדה מונו בהתאם לתקנותנמצא 

 

חברי מועצה, כפי שנקבע בהוראות. להלן מועדי  1ההנחות בעירייה כולל הרכב ועדת 

כפי שהתקבלו  2016ולמחצית שנת  2015הישיבות ונוכחות חברי המועצה לשנת 

 לביקורת:

 

חבר 

 מועצה

אפר  תפקיד סיעה

16 

פבר 

16 

נוב' 

15 

נוב' 

15 

 אוג'

15 

יוני 

15 

מאי 

15 

מרץ 

15 

אליהו 

 זריהן

חנוך 

 לנער

 - - - - - - - - יו"ר

קובי בן 

 חמו 

חנוך 

 לנער

מ"מ של 

 אליהו זריהן

+ + + + + + + + 

אפי כהן 

 צמח

 - - - - - - - -  יד 

שלומי 

 וקנין 

 + + + - - -  - מ"מ יו"ר נץ
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עובדי העירייה וכן היועצת המשפטית נוכחים בכל ישיבות מבדיקה עולה כי סגל 

הועדה לעיתים נוכחים מנהלי המחלקות ולעיתים נציגיהם. נוכחות חברי המועצה היא 

 כמפורט לעיל.

 

 מרבית חברי המועצה לא נוכחים בישיבות הועדה.נמצא כי 

 

כך  שינוי הרכב הועדה על פי חוקהביקורת ממליצה לפעול למינוי ממלאי מקום או 

 .היו נוכחים בוועדה נבחרי הציבוריש
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 הרשותהביקורת והמלצות בנושא וועדות  ממצאי –' דפרק 

 דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים

 

נערך על ידי בנושא ועדות הרשות. דוח זה  2015התקציב  ביקורת מפורט לשנת דוחב מצ"

 רואה חשבון שנתמנה על ידי משרד הפנים. מצורפים הממצאים של הדוח.משרד 

 


